MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
VEIKLOS AUDITO
DĖL MOLĖTŲ RAJONO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS
ATASKAITA

2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. A – 4
Molėtai

ĮŽANGA
Vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
B1-5, Molėtų rajono savivaldybės kontrolierė Elena Putnienė atliko audito procedūras Molėtų rajono
savivaldybės administracijoje, siekiant įvertinti savivaldybės veiklą socialinių būstų nuomos
klausimais.
Audito metu Molėtų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijai vadovavo
direktorius Saulius Jauneika, Turto skyriaus vedėja – Aldona Rusteikienė.
Audito tikslas - įvertinti, ar Savivaldybės socialinio būsto fondas valdomas efektyviai,
ekonomiškai ir tikslingai.
Audituojamas laikotarpis – 2016 - 2017-08-31.

APIMTIS IR METODAI
Siekiant gauti įrodymus, reikalingus audito tikslams pasiekti, buvo vertinama Savivaldybės
socialinio būsto nuomos teisinis reglamentavimas, pirkimų organizavimas, biudžeto asignavimų
socialinio būsto įsigijimui ir remonto darbams naudojimas bei socialinio būsto fondo
administravimas.
Susipažinta su Molėtų rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu;
tarybos sprendimais, administracijos direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais socialinių būstų
nuomą; su Savivaldybės socialinių būstų apskaitos, pirkimo dokumentacija; su šeimų ir asmenų,
turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą Savivaldybėje, sąrašais ir eilėmis bei šių būstų skyrimo
tvarka; su dokumentais, pagrindžiančiais lėšų naudojimą.
Siekiant tiksliau įvertinti Savivaldybės socialinio būsto nuomos administravimo
problemas, buvo vykdomi pokalbiai su atsakingais darbuotojais.
Atliekant audito procedūras daroma prielaida, kad visi patikrinimui pateikti dokumentai
yra patikimi ir galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
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PASTEBĖJIMAI

Teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikoje parama būstui teikiama nuomojant savivaldybių socialinį būstą,
mokant būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijas, kuriomis
naudojantis neprarandama teisė į socialinio būsto nuomą1. Pagrindiniai rodikliai paramai gauti –
asmens, šeimos pajamos ir turtas, neviršijantys nustatytų metinių valstybės remiamų pajamų dydžių.
Asmenys, šeimos, daugiau kaip 25 proc. (iki 2017-01-01 – 20 proc.) viršiję nustatytas metines
valstybės remiamų pajamų ir turto ribas, netenka socialinio būsto ir kompensacijų.
Socialinis būstas – į Savivaldybės tarybos patvirtintą Savivaldybės socialinio būsto fondo
sąrašą įtraukto Savivaldybės būsto fondo dalis2. Prie socialinio būsto nepriskiriami bendrabučiai,
nakvynės namai, tarnybinės gyvenamosios patalpos, gydymo ar globos įstaigos gyvenamosios
patalpos, savivaldybės būstai, kurie nuomojami ne socialinio būsto nuomos sąlygomis.
Savivaldybėje parama būstui įsigyti ar išsinuomoti yra teikiama vadovaujantis Įstatymo1 ir
kitų teisės aktų nuostatomis, taip pat Savivaldybės tarybos patvirtintomis tvarkomis, kurios yra
skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje (žr. www.moletai.lt). Savivaldybės administracijos
turto skyrius nustato ar asmenys (šeimos) turi teisę į socialinio būsto nuomą. Tokią teisę turi asmenys
(šeimos), kurie atitinka Įstatymo1 reikalavimus ir pateikia reikalingus dokumentus. 2015m.
Savivaldybės taryboje patvirtinti Savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės
būsto fondo dalies, sąrašai2. Pasikeitus situacijai, sąrašai tikslinami Savivaldybės tarybos sprendimu
( patvirtinta 2017-06-29). Už Savivaldybės socialinio būsto fondo administravimą atsakinga Turto
skyriaus vyresnioji specialistė Danutė Kavaliūnienė. Duomenys apdorojami SPIS – socialinės
paramos šeimai informacinės sistemos moduliu „Būstas“.
Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto
nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos
aprašas3 (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės būsto (išskyrus tarnybinį) ir socialinio būsto
nuomos šeimoms ir asmenims, įrašytiems ir neįrašytiems į Savivaldybėje sudarytus asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į rajono Savivaldybės socialinį būstą ar jo sąlygų pagerinimą, sąrašus tvarką ir sąlygas;
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo tvarką,
nuomos mokesčio apskaičiavimą, jo mokėjimą, surinkimą ir išieškojimą, lėšų panaudojimą. Šio
tvarkos Aprašo nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo1 nuostatoms.
Molėtų rajono savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą išsinuomoti socialinį

______________________________________________________________________
2014-10-09 Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas Nr. XIII -152 (su vėlesniais
pakeitimais).
1

2015-05-29 Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr.B1-141 „Dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio
būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ (pakeistas 2017-06-29 sprendimu Nr. B1-123).
2

2015-05-28 Molėtų r. savivaldybės tarybos sprendimas Nr.B1-143 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto ir socialinio
būsto nuomos, būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų
kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
3
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būstą, nuomojančių socialinį būstą, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos
mokesčių dalies kompensaciją, sąrašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (2015-10-28
administracijos direktoriaus įsakymas Nr.B6-1017) reglamentuoja socialinių būstų nuomos
administravimą.
Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi asmenys ir šeimos, turintys nuolatinę gyvenamąją
vietą ir Įstatymo1 nustatyta tvarka įrašyti į Savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą
būstui išsinuomoti, sąrašus:
1. Jaunų šeimų;
2. Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių);
3. Likusių be tėvų globos asmenų ir jų šeimų;
4. Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų;
5. Bendrąjį. Į šį sąrašą įrašomi visi asmenys ir šeimos, nepatenkantys į 1 – 4 ir 6 sąrašus.
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą.
Savivaldybėje asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai (toliau
– Sąrašai) sudaromi pagal prašymo užregistravimo Turto skyriuje datą ir laiką (prašymai asmenų ir
šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, registro žurnale registruojami tik tuomet, kai yra
pateikiami visi reikalingi dokumentai). Asmens ar šeimos eilės numerį sąraše nustato socialinės
paramos informacinė sistema pagal prašymo užregistravimo Turto skyriuje datą. Palyginus registro
žurnalo duomenis (datą, bylos numerį, sąrašo numerį, vardus, pavardes) su asmenų ar šeimų bylų
duomenimis (prašymais įrašyti į Sąrašą asmenų, pageidaujančių išsinuomoti socialinį būstą),
neatitikimų nenustatyta. Sąrašai nuolat tvarkomi ir tikslinami, nustatoma, ar asmenys ir šeimos turi
teisę į paramą būstui išsinuomoti. Patikslinti Sąrašai Savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu tvirtinami kiekvienais metais nuo gegužės 1 dienos iki liepos 1 dienos. Atsakingas Turto
skyriaus specialistas suveda asmens ir šeimos duomenis į Savivaldybėje naudojamą asmenų, turinčių
teisę į paramą būstui išsinuomoti, registravimo ir eilių sudarymo socialinės paramos informacinę
sistemą.
Savivaldybėje socialinio būsto laukiančių asmenų (šeimų) skaičius 2014 – 2017-08-31 m.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sąrašas
2014
Jaunų šeimų
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų
Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų
Neįgaliųjų asmenų (šeimų)
Bendrajame
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto
sąlygų pagerinimą
Iš viso:

Metai
2015 2016

114
24
33
32
133
3

52
20
24
26
95
6

41
15
23
22
82
6

201708-01
38
12
20
22
83
4

339

223

189

179

Iš lentelės duomenų matyti, kad 2016 m. laukiančių socialinio būsto buvo 189 asmenys
(šeimos), turintys teisę ir pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą, t. y. 44 proc. mažiau palyginus
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su 2014 m. Šį sumažėjimą lėmė nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Įstatymas1. Įsigaliojus Įstatymui,
didelė dalis asmenų buvo išbraukti iš laukiančiųjų socialiniam būstui išsinuomoti Sąrašo: jie
nepateikė informacijos apie pasikeitusį adresą, nevykdė Įstatyme numatytos prievolės ir nedeklaravo
pajamų bei turto.
Savivaldybės išnuomotų socialinių būstų skaičius 2015 - 2017-08-31m.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sąrašas
2014
Jaunų šeimų
Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų
Našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų
Neįgaliųjų asmenų (šeimų)
Bendrajame
Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto
sąlygų pagerinimą
Iš viso:

Metai
2015 2016

3
2
1
2
-

1
1
-

2
4
1
2

8

2

9

201708-01
1
2
1
3
1
8

Savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. B1-123 patvirtintas Savivaldybės
socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas – 112 būstų.
Nuo 2015 m. įsigaliojusiomis naujos paramos priemonėmis1 – būsto nuomos ar
išperkamosios nuomos mokesčio kompensacijomis – 2015 m. nepasinaudojo nei vienas asmuo
(šeima), nors Savivaldybės administracija lėšas planavo. 2016 m. ir 2017 m. iki rugpjūčio S1 d.
besikreipiančių dėl kompensacijos nebuvo. Rinkoje nėra pasiūlos išperkamajai būsto nuomai, todėl
ja iki šiol nesinaudojama.
Pastebėjimas: Dabartinė sistema neskatina laikiną būstą gavusių jaunų šeimų ir darbingų asmenų
ieškoti galimybių gauti didesnes pajamas, nes, viršiję numatytas metines pajamų ir turto ribas, jie
paramos ir buto nebetektų.
Nuo 2015 m. įsigaliojus Įstatymui1 ir atsižvelgdama į Savivaldybės 2016–2018 metų
strateginį veiklos planą, savivaldybė gali pirkti butus savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai
naudodama lėšas, gautas pardavus nuomininkams savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties
pastatus. Savivaldybės būsto pardavimo ir pirkimo procedūras organizuoja ir vykdo administracijos
Turto skyrius. Savivaldybės taryba sprendimu patvirtina savivaldybės gyvenamo būsto pardavimą.
2015 m. pagal Tarybos sprendimus buvo parduota 4 (1 mieste ir 3 kaime) savivaldybės būstai už
42854,71 Eur ; 2016 m. parduota 8 (3 mieste ir 5 kaime) būstai už 61660,22 Eur ; 2017-08-01 – 5 (1
mieste ir 4 kaime) būstai už 35801,81 Eur.
Socialinio būsto pirkimo komisija ( kiekvienam pirkimui Administracijos direktoriaus
įsakymas „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo
reglamento tvirtinimo ir savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“) skelbiamų derybų
būdu 2015 m. nupirko 4 (2 kaime ir 2 mieste) socialinius butus už 72650 Eur; 2016 m. – 3 (1 mieste
ir 2 kaime) butus už 43600 Eur; iki 2017-08-31 – 4 socialinius butus mieste už 99850 Eur. Atrankos
būdu peržiūrėjus Savivaldybės socialinio būsto pirkimo - pardavimo dokumentaciją neatitikimų
nenustatyta.
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Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis naudojamas apmokėti už
savivaldybei nuosavybės teisė priklausančių gyvenamųjų patalpų (butų) atnaujinimą ir remontą;
pastato bendrųjų objektų remontą, atnaujinimą.
2016-09-01 pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo
projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005 „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono
savivaldybėje“ sutartis Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-21-0001/A14-465. Projekto įgyvendinimo metu
Molėtų mieste bus įsigyta 21 vnt. butų socialiniam būstui, iš jų 2 vnt. bus pritaikyti žmonėms su
negalia. Projekto suma – 577222,22 Eur, projekto pabaiga – 2018-08-31.
Pastebėjimas:
- 2017-02-01 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-85 sudaryta Savivaldybės
socialinių būstų pirkimo komisija, patvirtintas komisijos darbo reglamentas ir nustatyta socialinių
būstų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygos, kaip užduotis komisijai.
- 2017-07-17 administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-587 sudaryta projekto
įgyvendinimo darbo grupė (nuo sutarties pasirašymo praėjus 10,5 mėn).
- 2017-01-27 nupirktas pirmas butas. Iš viso iki 2017-08-31 nupirkti 4 socialiniai butai
Molėtų mieste.
Išvada: ar laiku bus įsisavintos projekto lėšos, nes pirkimus galima vykdyti tik Molėtų
mieste, kur pasiūla butų nedidelė, o kainos aukštos.

Lėšų panaudojimas
Atliktos audito procedūros Savivaldybės administracijoje „Socialinės atskirties mažinimo
programoje“ (7), siekiant įsitikinti dėl Savivaldybės socialinio būsto fondo plėtrai skirtų asignavimų
bei išlaidų socialinio būsto remontui tikslingumo bei teisingo lėšų panaudojimo. Vadovaujantis 20162018 m. Savivaldybės strateginiu veiklos planu nustatyta:
Programos priemonei „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinti 2016 m.:
- planuoti asignavimai - 70,0 tūkst. Eur (savivaldybės biudžeto lėšos);
- patikslinti asignavimai - 75,3 tūkst. Eur (SB);
- panaudoti asignavimai - 43,6 tūkst. Eur (SB).
Programos priemonei „Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės
užtikrinimas“ įgyvendinti 2016 m.:
- planuoti asignavimai - 30,0 tūkst. Eur (SB);
- patikslinti asignavimai – 35,2 tūkst. Eur (SB);
- panaudoti asignavimai – 35,2 tūkst. Eur (SB).
Reikšmingų neatitikimų, susijusių su biudžeto asignavimų, skirtų socialiniam būstui įsigyti,
panaudojimu, jų apskaita bei duomenų pateikimu 2016 metų biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo
ataskaitose (forma Nr.2) nenustatyta. Programos priemonėms skirti asignavimai panaudoti pagal
paskirtį; skelbiamų derybų būdu nupirkti 3 butai įtraukti į Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą.
Programos priemonei „Socialinio būsto fondo plėtra“ įgyvendinti 2017 m.:
- planuoti asignavimai – 40,9 tūkst. Eur (SB) ir 190,0 tūkst. Eur (ES);
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- patikslinti asignavimai – 40,9 Tūkst. Eur (SB) ir 190,7 tūkst. Eur (ES);
- panaudoti iki 2017-08-31 asignavimai – 21,4 tūkst. Eur (SB) ir 78,4 tūkst. Eur (ES).
Programos priemonei „Savivaldybės socialinio būsto gyvenamųjų patalpų tinkamos būklės
užtikrinimas“ įgyvendinti 2017 m.:
- planuoti asignavimai – 13,8 tūkst. Eur (SB);
- patikslinti asignavimai – 13,8 tūkst. Eur (SB);
- panaudoti iki 2017-08-31 asignavimai – 7,4 Tūkst. Eur (SB).
Iš valstybės biudžeto asignavimų 2016 – 2017-08-31 laikotarpiu Savivaldybė negavo.

Socialinio būsto fondo administravimas
Savivaldybės ir socialinio būsto nuomos mokestį administruoja Savivaldybės
administracija; mokestį už šildymą administruoja UAB „Molėtų šiluma“, mokestį už vandenį – UAB
‚Molėtų vanduo“, mokestį už komunalines atliekas – UAB „Molėtų švara“. Su išvardintomis UAB
gyventojai pasirašo sutartis.
2016-12-31 Savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašą sudarė 112 vnt., iš jų Molėtų mieste
– 56 vnt. Patikrinimo metu (2017 m. rugpjūčio mėn.) mieste laisvų socialinių butų nebuvo, rajone –
2 (Alantos k. ir Ūtos k.) tinkami gyventi butai (vienas butas atsilaisvino mirus nuomininkui, kitas –
suteikus nuomininkui būstą, pritaikytą neįgaliajam). Molėtų mieste laisvų socialinių būstų nebūna.
Kaime būna, nes socialinio būsto laukiančiųjų netenkina pasiūlymai gyventi kaime. Peržiūrėjus
socialinio būsto laukiančiųjų raštiškus atsisakymus dėl pasiūlyto būsto kaimo vietovėje, nustatyta:
- 2014 m. būsto kaime atsisakė 4 asmenys;
- 2015 m. būsto kaime atsisakė 17 asmenų;
- 2016 m. būsto kaime atsisakė 47 asmenys;
- Iki 2017-08-31 būsto kaime atsisakė 43 asmenys.
Perkamų socialinių būstų tiek Molėtų mieste, tiek seniūnijose būklė gera, papildomas
remontas nereikalingas.
Patikrinus Savivaldybės administruojamą socialinio būsto nuomos mokestį, nustatyta:
- 2015-12-31 administratoriui būsto nuomininkai buvo skolingi 8812,70 Eur, 2016-12-31
– 8064,12 Eur, 2017-08-31 – 9033,78 Eur;
- Pagal vedamą apskaitą negalima atskirti, ar tai savivaldybės būsto, ar socialinio būsto
nuomininkų skolos;
- 2016 m. socialinio būsto nuomininkai skolos grąžinimo sutarčių nepasirašė;
- 2016 m. į teismą ieškinių dėl skolų priteisimo neperduota;
- 2016 m. iškeldinimo procedūros nebuvo pradėtos (2017-04-06 vienas asmuo iš Molėtų
miesto socialinio buto iškeldintas).
Pastebėjimas: - nepakankama socialinio būsto nuomininkų skolų kontrolė ir jų išieškojimas.
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- Molėtų mieste esant nedidelei parduodamų būstų pasiūlai, o būsto kaimo vietovėje
paklausos nebuvimui, yra rizika, kad savalaikiai nebus vykdomas 2016-09-01 pasirašytas iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono
savivaldybėje“ ir neįsisavinta 577222,22 Eur lėšų.

REKOMENDACIJOS
Molėtų rajono savivaldybės tarybai:
1. Dėl nuo 2017-01-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo Nr. XII-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo
(2016-12-20 Nr.XIII-152), rekomenduoju pakeisti tarybos sprendimus, kurie
reglamentuoja šio įstatymo vykdymą.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriui:
1. Dėl nuo 2017-01-01 įsigaliojusio Lietuvos Respublikos būstui įsigyti ar išsinuomoti
įstatymo Nr. X-II-1215 8, 9, 11, 16, 18, 19, 20 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo
(2016-12-20 Nr. XIII-152), rekomenduoju pakeisti administracijos direktoriaus
įsakymus, kurie reglamentuoja šio įstatymo vykdymą.
2. Vykdant 2016-09-01 pasirašytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005 „Socialinio būsto fondo
plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ sutartis Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-91-0005/A14465 įpareigoti atsakingus administracijos darbuotojus savalaikiai vykdyti projekto
įgyvendinimo procedūras ir užtikrinti 577,2 tūkst. Eur lėšų įsisavinimą.
3. Pareikalauti iš asmens, vykdančio socialinio būsto nuomininkų skolų priežiūrą,
atsakingiau vykdyti skolų kontrolę ir išieškojimą.

Savivaldybės kontrolierė

Elena Putnienė
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